
REGULAMIN II KARLIŃŚKIEGO  MARATONU FITNESS 
 

„NIE SIEDŹ W DOMU – BĄDŹ FIT!” 
 

I. TERMIN i MIEJSCE  
1. DATA: 15.04.2016 (sobota), godz. 18.30-20.00,  
2. Miejsce: RCTiS – Homanit Arena 

II. ORGANIZATOR: ZOSTIR Sp. Z o.o. 
III. PARTNERZY  

1. Gmina Karlino 
2. Bio Centrum Zdrowia i Urody 
3. Zespół ON OFF 

IV. CEL 
1. Promocja Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności 
3. Promocja Gminy Karlino 

 
V. UCZESTNICTWO  

1. Uczestnictwo w maratonie jest bezpłatne. 
2. W maratonie mają prawo udziału wszyscy chętni, lubiący ruch, taniec i muzykę, 

chcący aktywnie spędzić wolny czas, bez względu na płeć.  
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wystartować pod warunkiem podpisania 

oświadczenia przez opiekuna prawnego. Opiekun bierze wówczas 
odpowiedzialność na siebie.  

4. Zapisy na maratony: obowiązuje wcześniejsza rezerwacja/zapis. W przypadku 
wolnych miejsc – istnieje możliwość rejestracji na miejsu  przed imprezą.  

5. Maksymalna ilość uczestników: 299 
6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób, niż liczba 

udostępnionych miejsc, organizator zastrzega możliwośc odowy 
przyjęciawiększej liczby uczestników. 

7. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.sport.karlino.pl oraz w 
Biurze II Karlińskiego Maratonu Fitness  - RCTiS – HOMANIT ARENA, Karlino ul. 
Kościuszki 1A. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest wypełnienie i podpisanie formularza 
zgłoszeniowego.  

9. Formularz zgłoszeniowy – wysłany elektronicznie należy podpisać najpóźniej w 
dniu imprezy.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą ręcznika i wody mineralnej.  
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne: ratownik WOPR. 
3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, każdy uczestnik powinien 

zapewnić sobie tego rodzaju ubezpieczenie we własnym zakresie.  
4. Podczas trwania maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.  
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu RCTiS oraz Regulaminu 

Imprezy.  
6. Udział w maratonie fitness jest równoważne z zaakceptowaniem i 

przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych 



zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
Dz.U.Nr 101 poz.926 

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku 
publikacji w celach promocyjnych zdjęć i filmów z zajęć. 

8. Impreza prowadzona będzie przez instruktora ftnesu – reprezentującego 
partnera imprezy. 

9. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży 
należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych 
realizowanych podczas imprezy. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych 
ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów podczas zajęć, tj.znaczne pogorszenie samopoczucia, 
bóle kręgosłupa, stawów, zawroty głowy itp, należy przerwać wykonywanie 
ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. 

11. Uczestnik maratonu fitnes oświadcza, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do 
wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów 
zdrowotnych oraz ciąży należy uzgodnić udział w zajęciach z lekarzem 
rodzinnym lub specjalistą.  

12. Uczestnik oświadcza, iż bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i 
ryzyko. 

13. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku nabytych podczas zajęć kontuzji, 
uszczerbków na zdrowiu, nie będzie rościł względem organizatora 
odszkodowania ani innych konsekwencji.  

14. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych 
ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów podczas zajęć, tj. znaczne pogorszenie samopoczucia, 
bóle kręgosłupa, stawów, zawroty głowy itp, należy przerwać wykonywanie 
ćwiczeń i poinformować o tym osobę prowadzącą zajęcia. 

15. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe. Należy zdjąć biżuterię 
utrudniającą wykonywanie ćwiczeń. 

16. W trakcie trwania maratonów istnieje możliwość zostawienia dziecka pod opieką 
obsługi Małpiego Gaju w Małpim Gaju. Opłata za dziecko – 4 zł/h. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.  
 
PROGRAM IMPREZY: 
 
17.30-18.25 rejestracja uczestników 
 
18.30-20.00 II karlińśki maraton fitnes: 

 BODY SHAPE – czyli trening wzmacniający 

  STEP & SHAPE 

  AEROBOX 

  STREACHING – ćwiczenia rozciągające 

  BRAZYLIJSKIE POŚLADKI 

 ZUMBA 

 


